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Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny

z dnia 02 czerwca 2014r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i u2ytkowania
"Karty Gminy dla Du2ej Rodziny"

Na podstawie art. 30 ust.1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. D2.U.2013.594 z po2n. zm.) w zwiqzku z S 5 pkt 1 Programu ,,Karta Gminy
dla Duzej Rodziny", przyjgtego Uchwalq Nr XLlVl576l14 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014r.

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1
Wprowadza sig Regulamin wydawania i u2ytkowania Kart Gminy dla Duzej Rodziny,
kt6rego tresc okre6la zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.

s2
Wykonanie zarzqdzenia powierza sie Dyrektorowi Osrodka Pomocy Spotecznej
w Czerwionce-Leszczynach.

s3
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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Regulamin yvydawania i uiytkowania ,,Karty Gminy dla Duiei Rodziny"

l. Postanowienia og6lne

sl
1. Regulamin ustanawia zasady:

1) prowadzenia dzialari w ramach ,,Karty Gminy dla Du2ej Rodziny",
2) wydawania ,,KaO Gminy dla Du2ej Rodziny" czlonkom rodzin

wielodzietnych,
3) kozystania z ,,Karty Gminy dla Duzej Rodziny" przez czlonkow rodzin

wielodzietnych.

z.,,Karta Gminy dla Du2ej Rodziny", ntana dalej ,,Kartq'' wydawana jest
rodzinom zamieszkalym pod wsp6lnym adresem na terenie Gminy i Miasta
Czenryionka-Leszczyny, skladajqcym sig z rodzic6w (rodzica) lub opiekun6w
prawnych (opiekuna prawnego) i majqcych na utrzymaniu troje lub wigcej
dzieci w wieku do 18go roku zycia lub 25-go roku zycia w przypadku, gdy
dziecko uczy sig/ studiuje lub bez ograniczenia wieku, w przypadku dzieci
posiadajqcych ozeczenie o znacznym stopniu niepelnosprawno6ci bqd2
calkowitej niezdolno6ci do pracy i samodzielnej egzystencji.

s2
osoby wnioskujqce o otzymanie Karty zobowiqzane se do wyrazenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty,
zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. 22002 r. Nr 101, poz. 926 zp62n. zm.\ przez podmioty uprawnione
do realizaqi zadafi auiqzanych z obowiqzywaniem ,,Karty Gminy dla Duzej
Rodziny".

Wz6r Karty, stanowi zalqcznik nr I do niniejszego Regulaminu.
Karta daje prawo do korzystania z ulg wymienionych w katalogu urg
iarrolnien.

ll. Zasady wydawania Karty

s3
W cefu otrzymania Kafi przez uprawnionych czlonk6w rodziny, nale2y zloayl
w osrodku Pomocy Spobcznej w czenrionce-Leszczynach, wypetniony
i podpisany wniosek o wydanie Karty.
wniosek, o kt6rym mowa w ust.1 nalezy ztozye w Dziare Swiadczen
Rodzinnych o6rodka Pomocy Spolecznej w czerwionce-Leszczynach przy ul.
3 Maja 36b, w godzinach pracy O5rodka.

1.

2.

3.

1.

2.



3. Do wniosku nale2y dolqczyd w przypadku uczni6w / studentow do 25go roku
2ycia - aktualne zaswiadczenie potwierdzalqe.e kontynuacjg nauki.

4. Przy skladaniu wniosku do wglqdu naleZy przedstawic:
1) w przypadku rodzic6w lub opiekun6w prawnych oraz wszystkich

pelnoletnich czlonk6w rodziny - dowod to2samo6ci,
2) w przypadku dzieci w wieku szkolnym - aktualnq legitymacjg szkolnq lub

zaSwiadczenie wydane pzez szkolg,
3) w przypadku dzieci nie uczgszczajEcych do szkoty - akt urodzenia,
4) w przypadku opiekun6w prawnych - postanowienie sqdu o ustanowieniu

opieki.

5. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w terminie 30 dni od daty jego
zlohenia.

6. Karta wydawana jest w Dziale Swiadczeri Rodzinnych Osrodka pomocy
spolecznej w czerwionce-Leszczynach, w godzinach piacy osrodka.

7. Odbioru Kart dla wszystkich czlonk6w rodziny mo2e dokona6 wnioskodawca
lub inna osoba na podstawie pisemnego upowa2nienia.

8. Kartg wydaje sig bezplatnie na okres spetniania warunk6w niezbgdnych do
otzymania Karty przez rodzinq, nie dfu2ej jednak ni2 na okres 3 lat od iaty jej
wydania.

9- W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, jej duplikat wydawany
jest na pisemny wniosek strony, w terminie 14 dni od dnialego zlczenia.

10.W przypadku nieodebrania Karty zostanie ona zniszezona po uptyade
3 miesigcy od daty Aoileniawniosku.

ll.Wnioski o przedluzenie wazno6ci Karty skladad mo2na nie wcze6niej ni2
2 miesiqce przed kohcem okresu jej waznoSci.

lll. Zasady korzystania z Karty.

s4
1. uzytkownik Karty zobowiqzany jest do jej ochrony przed utratq lub

zniszczeniem.

2.

3.

4.

U2ytkownik Karty zobow)qzany jest do niezwlocznego powiadomienia Osrodka
Pomocy Spolecznej w Czenrionce-Leszczynach o utracie uprawnieri do
kozystania z Karty wrazzjednoczesnym zv\rrotem Kafi
Karta ma charakter osobisty i nie moze byc uilyczana lub udostgpniana ptzez
uzytkownika innym osobom.
Dzieci ponizej 6 roku zycia korzystaiq ze zni2ek wylacznie w obecnosci
rodzicow (rodzica) lub opiekun6w prawnych (bpiekuna prawnego)
posiadajqcych Kartg.

Karta jest wazna rarylqcznie z dokumentem potwierdzajqcym to2samosc
u2ytkownika - dow6d osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka.
w przypadku dzieci, kt6re nie posiadajq dokumentu tozsamosci, Karta
uprawnia do korzystania ze zni2ek wytqcznie w sytuacji okazania jpj wraz
z Kartq rodzic6w (rodzica) rub opiekunow prawnych (opiekuna prawnego)
i jego dokumentem to2samo6ci.

5.



lV. Postanowienia koricowe.

s5
1. Koordynatorem Programu ,,Karta Gminy dla Duzej Rodziny" jest osrodek

Pomocy Spoftecznej w Czerwionce-Leszczynach.

2. wz6r wniosku o przyznanie prawa do Karty, stanowi zat4cznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.

3. Druk wniosku dostqpny jest na stronach intemetowych:
1 ) www.opsczeruvionka-leszczyny.pl,
2) www.czeruvionka-leszczyny.pl/bip/

4. Przy odbiorze Karty osoba uprawniona otrzyma aktualny katalog
przystugujqcych ulg i zwolniefi.
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ZaQcanik Nr 1
do Regulaminu zasad urydawania i uiytkowania
"Kart Gminy dla Du2ej R-odziny"

Wz6r ,,Karty Gminy dla Du2ej Rodziny,,
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ZalqenikNr2
do Regulaminu zasad wydawania i u2ytkowania
"Karty Gminy dla Duzej noO.iny"

Czenrrrionka-Leszczyny, dnia ...

(czytetny poctpe *i""t"J"""vj' 
'

rri l i$tr*
r Mlasis

i41ftri-i-eszcrVFv

(data)

'niepotzebne 
skreSlic

I

wniosek o wydanie/przedfu2enie* Karty Gminy dra Duiej Rodziny,,

wnoszg o wydanie--Karty' Jednoczesnie oswiadczam, ie rodzina nasza sklada sigz nastepujqcvc h os6b, wjp6r n ie .", i""iiuJq"yilli ;kaza nym powy2ej adresem :

,r;, :;5,$1,ntO;o',



Jednocze$nie o6wiadczam, Ze:
1) nie mam ognniczonej wledey rodzjcielskiej ani nie jestem jej pozbawiona/pozbawiony;2) dane zawarte we wniosku oriz oswiadcd|{ -iiriJcry z.prandq ijestem $rviadomyraodpowiedziatno6ci za skladanb nieprawd;^,idGw*dczef olrflJua*iryujg eig

ffiffiie 
pdnfomonraf o rrsrcl'iiich zmiinacrr u"ny*r-b'*tt'ri w ninieis:ym

3) zostalam poinformowana / zostafram poinformurvany, 2e Karta ma charakter osobistyi nie mo2e by6 uzyczana, bqdl0dstqpowana nieuprawnionym osobom.

(data)
(caytotny @pis wnix*odarwy)

Do wniosku dolqczam nastEpujqe dokumenty:

1 )
2)
3)
4',)

(czytolny Oodf b wnioskod*cy,;
(date)
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